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Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 
divize PRODUKTY 

Všeobecné obchodní podmínky 
 

I. Všeobecná ustanovení 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro obchodní případy, kdy společnost Kovohutě Příbram 

nástupnická, a.s. – divize PRODUKTY vystupuje jako prodávající. VOP tvoří část obsahu kupní smlouvy ve smyslu ust. 

§1751 občanského zákoníku. Odchylná ustanovení smlouvy mají přednost před zněním těchto VOP. Smluvní VOP 

prodávajícího platí i tehdy, pokud kupující své vlastní odchylné Všeobecné nákupní podmínky sdělil prodávajícímu, nebo 

je vytiskl na svých písemnostech, zvláště na objednávce. Kupující svým podpisem kupní smlouvy výslovně přijímá tyto 

všeobecné obchodní podmínky s tím, že prohlašuje, že si veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek řádně přečetl a 

bez výhrad s těmito souhlasí. 

 

II. Vznik kupní smlouvy a odstoupení od kupní smlouvy 

1. Kupní smlouva v písemné formě nabývá účinnosti podpisem obou stran, přičemž se vyžaduje podpis kupujícího ve lhůtě     

   14ti dnů po doručení kupní smlouvy podepsané prodávajícím. Pokud nedojde ve lhůtě 14ti dnů k podpisu kupní smlouvy      

kupujícím, tak nedojde k uzavření smlouvy. V pochybnostech o datu doručení kupní smlouvy kupujícímu se má za to , že 

kupní smlouva byla doručena kupujícímu třetí pracovní den ode dne jejího odeslání prodávajícím.  

2. Kupující může odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, musí však zaplatit odstupné ve výši  25% z dohodnuté kupní 

    ceny. Prodávající může odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, pokud má kupující závazky po lhůtě splatnosti vůči  

    prodávajícímu z předchozích obchodních případů. 

 

III. Cena a dodací podmínky: 

1. Cena uvedená na kupní smlouvě se rozumí ve firmě Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. bez DPH. 

2. V ceně zboží je zahrnuta cena základního obalu určeného v technické dokumentaci pro příslušný výrobek a náklady na  

    vystavení atestu chemického složení.                           

3. V ceně zboží není zahrnuta cena za nevratné obaly. 

4. Cena zboží nezahrnuje pojištění zboží při přepravě. 

5. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího teprve okamžikem úplného zaplacení kupní ceny,   

včetně DPH ve smyslu ustanovení  § 2132 občanského zákoníku. 

6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní 

včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme 

(ustanovení § 2121 občanského zákoníku). 

 

IV. Platební podmínky 

1. Dodávka zboží na dobírku. Na kupní smlouvě je vyznačeno, že se jedná o dobírku. 

2. Platba předem na zálohovou fakturu. Kupující obdrží současně s kupní smlouvu také zálohovou fakturu. Výroba se  

    zahájí až po úhradě zálohové faktury. 

3. Dodávka zboží na fakturu se standardní splatností 17 dní ode dne vystavení faktury. 

4. Dodávka zboží na fakturu s jinou splatností než 17 dní ode dne vystavení faktury. Tato podmínka musí být písemně  

    dojednána nebo zakotvena v rámcové smlouvě. 

 

V. Reklamace a záruční doba 

1. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po přechodu nebezpečí škody na zboží (viz odst.III, bod 6). 

2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u zjevných vad písemně do 3 dnů od data přechodu nebezpečí škody na zboží. 

3. Prodávající garantuje deklarované chemické složení pouze u původního, nepřetaveného výrobku. 

4. Kupující je povinen zabezpečit odpovídající skladování na suchém místě. 

   

 

VI. Závěrečná ustanovení  

1. Otázky těmito podmínkami výslovně neřešené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném 

a účinném znění. 

2. Kupní smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží kupující a jeden prodávající. 

3. Veškeré změny a doplňky ke kupní smlouvě mohou být provedeny pouze písemnými dodatky podepsanými kupujícím i 

prodávajícím. Smluvní strany výslovně vylučují možnost provést změny nebo doplnění kupní smlouvy v jiné než písemné 

formě. 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014.     

 

 


